
ZARZĄDZENIE NR 69/2019 

STAROSTY POZNAŃSKIEGO  

z dnia 30 września 2019 roku 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu 

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2019 r., realizowanego w ramach 

współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim. 

Na podstawie § 71 pkt 2a Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 2834/2018 z dnia 31.08.2018 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Poznaniu (zm. Uchwałą nr 

47/2018 z dnia 12.12.2018 r.) oraz § 2 pkt. 3 lit. a Regulaminu Konkursu Powiatowego „Podhalańskie, 

spiskie i orawskie drogi do niepodległości" dla uczniów szkół podstawowych: Gminy i Miasta Kórnik, Miasta 

Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, Gminy Jabłonka oraz z terenu Powiatu Tatrzańskiego, a 

także uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, 

Świdnickiego, Tatrzańskiego i Nowotarskiego i Miasta Sopot" , zarządzam co następuje:  

§1. Powołuję trzyosobową komisję konkursową w składzie: 

1. Tomasz Morawski - Przewodniczący, Kierownik Referatu Współpracy Zagranicznej i Promocji 

Przedsiębiorczości, Gabinet Starosty 

2. Małgorzata Ślęzak - Członek, Inspektor w Wydziale Edukacji 

3. Katarzyna Kazmucha - Członek, Główny Specjalista w Gabinecie Starosty, Referat Współpracy 

Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości. 

§2. Komisja ma za zadanie przeprowadzenie eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi 

do niepodległości" w dniu 10 października 2019 r. od godz. 10.00 w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w 

Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, w tym: sprawdzenie prac konkursowych, poinformowanie uczestników 

o wynikach konkursu, sporządzenie protokołu z przeprowadzenia konkursu (zgodnie z zał. 1 do Regulaminu 

Konkursu Powiatowego „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" dla uczniów...) oraz 

przesłanie tego protokołu do Starostwa Powiatowego w Zakopanem. 

§3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gabinetu Starosty.  

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 69/2019 

Starosty Poznańskiego 

z dnia 30 września 2019 roku 

 

 

W ramach współpracy partnerskiej z powiatem tatrzańskim uczniowie ze szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego zaproszeni zostali do udziału w konkursie „Podhalańskie, 

spiskie i orawskie drogi do niepodległości...". Uczestnicy późniejszego finału konkursu mają zostać 

wyłonieni w drodze powiatowych eliminacji, spośród zgłoszonych uprzednio trzyosobowych 

zespołów uczniów ze szkół, dla których powiat poznański jest organem prowadzącym. 

Zasady przeprowadzenia konkursu określa Regulamin Konkursu Powiatowego 

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości dla uczniów...", stanowiący Załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

Celem przeprowadzenia eliminacji powiatowych zmierzających do wyłonienia zespołu, który 

będzie uczestniczył w finałowym etapie konkursu w Zakopanem, niezbędne jest powołanie komisji. 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowego Zarządzenia uważam za niezbędne. 

 

 

 


